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Nieuwsflits

Website
Op onze website zijn o.m. foto’s en/of verslagen geplaatst van het poppentheater (groepen 1 en 2), de
paasbrunch (groepen 1 t/m 5), de afsluiting van “Scoor een boek”(groepen 5 en 6), de kuikentjes van groep
3, de schoolreis van de groepen 1 en 2, het uilenproject van groep 6, bezoek OBCD in de Binding (groep 7),
de Koningsspelen (groepen 1 t/m 8), voorlichting brandveiligheid (groep 7). Dus……….,kijk eens op onze
website.

Bezoek inspectie
Dinsdag 24 april heeft een inspectrice van het onderwijs samen met een rekenspecialiste onze school
bezocht. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het jaarlijks verslag over de staat van het onderwijs in
Nederland. In het kader van het verslag werd onderzocht hoe of het kan dat de resultaten van het
rekenonderwijs van een deel van de scholen in Nederland slecht zijn, terwijl andere scholen met een
vergelijkbare populatie leerlingen juist goed scoren. Op grond van onze goede resultaten is onze school
bezocht. Naast gesprekken met de directie en intern begeleider en een presentatie over het
rekenonderwijs op de Feiko Clockschool door onze directeur, zijn de rekenlessen die gegeven werden in de
groepen 2, 4, 6 en 8a geobserveerd. Zowel de inspectrice als de rekenspecialist waren zeer lovend over de
kwaliteit van ons rekenonderwijs. Wij hadden niets anders verwacht, maar zijn natuurlijk wel weer enorm
trots op het behaalde resultaat.
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Foto Koch
Foto Koch heeft onze school tijdens een griepgolf bezocht. Dit betekent dat ongeveer 17 kinderen niet op
de foto zijn gekomen. Dinsdagmiddag 15 mei komt foto Koch nogmaals op school om deze kinderen alsnog
op de foto te zetten. Wilt u, als u hiervan gebruik wilt maken, dit aan de leerkracht van uw kind
doorgeven? Wij hebben al een lijstje, maar willen er zeker van zijn dat we niemand vergeten. De
klassenfoto’s kunnen helaas niet overgemaakt worden, omdat dit gratis foto’s waren en de kostenpost
voor foto Koch dan te groot wordt. Een uitzondering hierop is de zogenaamde koppenfoto van de
leerlingen van de groepen 8.

Gezondheidsonderzoek GGD.
Ook dit jaar zal de GGD de gezondheidsonderzoeken uitvoeren voor de leerlingen in groep 2 en 7. Voor
groep 2 is dat op 8 en 9 mei en voor groep 7 is dat op 15 mei.
De (nieuwe) werkwijze is als volgt: de ouders/verzorgers ontvangen een brief waarin de inhoud van het
onderzoek wordt uitgelegd. Deze bestaat uit het digitaal invullen van een vragenlijst op het serviceportaal
en een onderzoekje van het kind door de doktersassistente op uw school. Om in te kunnen loggen op het
serviceportaal van de GGD ontvangen de ouders/verzorgers een persoonlijke inlogcode. Uitgangspunt is
dat alle kinderen meedoen aan het gezondheidsonderzoek
Toestemming.
Om de kinderen te onderzoeken is er toestemming nodig van de ouders. Dit kan digitaal worden
doorgegeven nadat u bent ingelogd op het serviceportaal.
Schoolplein
Zoals u wellicht weet, willen we graag een mooi en voor de kinderen aantrekkelijk schoolplein realiseren.
Door de opbrengst van de acties hebben we nu een klimtoestel voor het grote plein kunnen bestellen.
Graag willen we alle ouders die zich hebben ingezet voor het organiseren van deze acties bedanken, maar
natuurlijk ook alle ouders en anderen die door hun aankopen de acties hebben ondersteund.
Nu maar hopen dat het toestel snel wordt geleverd!
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Agenda (nog niet alles staat ingepland)
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27 April t/m 4 mei: meivakantie
10 Mei en 11 mei: kinderen vrij Hemelvaart
15 Mei: start project vakantievoorlezen, groepen 3 en 4
15 Mei: ’s middags foto Koch voor de kinderen die de vorige keer niet op de foto zijn geweest
16 Mei: luizencontrole
16 Mei: meester en juffendag
21 Mei t/m 23 mei: Pinkstervakantie
28 Mei: bibliotheekbezoek, groepen 1 en 2
29 Mei: oud papiercontainer staat bij school
31 Mei: sportolympiade groepen 3 t/m 8
4, 5, 7, 8 Juni: avondvierdaagse groepen 2 t/m 8
5 Juni: gastles programmeren met Dash en Dot, groepen 6 en 7
25, 26, 27 Juni: schoolreis groep 7 naar Heino
26 Juni: schoolreis groepen 5 en 6 naar Avonturenpark Hellendoorn
27 Juni t/m 29 juni: schoolreis groepen 8 naar Schiermonikoog
28 Juni: schoolreis groepen 3 en 4 naar attractiepark Duinen Zathe in Appelscha
2 Juli: afsluiting project vakantievoorlezen, groepen 3 en 4
5 Juli: rapportbesprekingen
9 Juli: rapportbesprekingen
10 Juli: jaarafsluiting groep 7
11 Juli: kleuterpicknick
11 Juli: jaarafsluiting groep 5
12 Juli: jaarafsluiting groep 6
13 Juli: jaarafsluiting groep 8b
16 Juli: jaarafsluiting groep 3
17 Juli: jaarafsluiting groep 4
17 Juli: oud papiercontainer staat bij school
18 Juli: jaarafsluiting groep 8a
20 Juli: kinderen vrij (de leerkrachten zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar)
23 Juli t/m 31 augustus: grote vakantie
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